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Табела 5.2 Спецификација предмета

61159 Дијалекатска синтакса српских говора
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 4

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

И

Курс  треба да  оспособи студенте  да  контрастирањем различитих  делова синтаксичких  система –  стандарднојезичких  и
дијалекатских  –  уоче  специфичности  синтаксичких  особина српских  дијалеката.

На крају курса студент треба да стекне знања којима ће моћи да уочава и тумачи сличности и разлике између синтаксичког
система српског стандардног језика и дијалекатских синтаксичких појава.

Проучавање синтаксичких дијалекатских система засновано је на контрастирању са синтаксичким системом српског стандардног
језика. Избор питања за проучавање дијалекатског морфосинтаксичког система заснива се на дијалекатским специфичностима
појединих дијалеката. У овом делу курса разматрају се функције и значења падежа. Посебна пажња посвећује се односу
флексије и аналитизације у дијалектима који су доживели балканистичко преобликовање морфолошког система. У синтакси
глаголских облика разматра се синтакса временских глаголских облика, синтакса глаголских начина и синтакса неличних
глаголских облика. Посебна пажња посвећује се односу инфинитива и конструкције да + презент. У проучавању конгруенције
разматра  се  однос  семантичке  и  граматичке  конгруенције,  затим  варијантност  појединих  појава  у  конгруенцији.  Због
варијантности линеаризације реченичних чланова и линеаризације глаголских и заменичких енклитика, ово питање се разматра
и у ширема балканском контексту.

Вежбе тематски прате предавања. Језичке појаве се посматрају на материјалу публикованих дијалекатских текстова, затим на
прикупљеном дијалекатском материјалу.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Симић, Радоје Синтакса левачког говора 1. Српски
дијалектолошки зборник XXVI

Београд: Српска академија
наука и уметности и Институт
за српски јези

1980

2, Павловић, Слободан Детерминативни падежи у говору северозападне
Боке

Библиотека јужнословенског
филолога, Нова серија, књ.
16, Београд

2000

3, Милорадовић, Софија Употреба падежа у говору Параћинског
Поморавља

Београд: Српска академија
наука и уметности,
Етнографски институт

2003

4, Ивић П., Бошњаковић Ж.,
Драгин Г.

Банатски говори говори шумадијско-војвођанског
дијалекта (друга књига: морфологија, синтакса,
закључци, текстови). Српски дијалектолошки
зборник XLIII

Београд: Српска академија
наука и уметности и Институт
за српски језик САНУ

1997

5, Ивић, Милка
Репертоар синтаксичке проблематике у
српскохрватским дијалектима. Зборник Матице
српске за филологију и лингвистику VI

Нови Сад: Матица српска 1963

6, Пижурица, Мато Употреба падежа у говору Роваца ППЈ, 3, Нови Сад 1967

7, Радић, Првослав

О неким појавама у у деклинацији косовско-
ресавских говора (у светлу синкретичко-
аналитичких процеса)Зборник за филологију и
лингвистику Матице српске XL/2

Нови Сад: Матица српска 1997

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 40.00Да
Семинарски рад 30.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да

Младеновић М. РадивојеНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 0 0
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Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

8, Собољев, Андреј
О синтакси јужноцрногорских и источносрбијанских
говора са гледишта балканологије. О српским
народним говорима IV

Деспотовац 1997

9, Младеновић, Радивоје

Семантика и граматичка стабилност именица
плуралиа тантум у српским (словенским) говорима
на југозападу Косова и Метохије. Српски језик,
књижевност и уметност, Књига 1: Српски језик и
друштвена кретања.

Крагујевац: ФИЛУМ 2007

10, Младеновић, Радивоје

Морфолошка и синтаксичка плурализација
збирних именица и неких заменица у говорима
југозападног дела Косова и Метохије. Зборник
Матице српске за филологију и лингвистику LIV/1

Нови Сад : Матица српска 2011

11, Младеновић, Радивоје
Флексија и аналитизам именица на -а у говору
јужнокосовског села Гатње. Јужнословенски
филолог LXVIII

Београд: Српска академија
наука и уметности и Институт
за српски језик САНУ

2012

12, Младеновић, Радивоје
Пасивне конструкције метохијско-косовских говора
призренско-јужноморавског типа. Зборник Матице
српске за филологију и лингвистику LV/2

Београд: Српска академија
наука и уметности и Институт
за српски језик САНУ

2012
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